ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL MEDIA (versie 6-12-2017)
ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN GREEN PLANET

1. Inleiding
1.1 Dit wedstrijdreglement bevat de
voorwaarden en regels die van toepassing
zijn voor de deelnemers aan alle
wedstrijden die Green Planet organiseert
via haar officiële Facebook pagina www.
facebook.com/shellgreenplanetpesse.
2. Deelnemingsvoorwaarden
2.1 Deelname aan de wedstrijd is enkel
mogelijk via internet.
2.2 In principe kan elk persoon ouder
dan 13 jaar en wonend in Nederland,
deelnemen aan een online wedstrijd
van Green Planet, met uitzondering van
medewerkers van Green Planet.
2.3 Minderjarigen mogen evenwel slechts
deelnemen aan een online wedstrijd,
als zij de uitdrukkelijke toestemming
hebben van 1 van hun ouders of voogd.
Als een minderjarige deelneemt aan een
wedstrijd gaat Green Planet ervan uit
dat hij/zij toestemming heeft van zijn/
haar ouders/voogd. Als de minderjarige
deze toestemming niet kan voorleggen,
kan hem of haar op elk ogenblik verdere
deelname aan de wedstrijd worden
ontzegd, of kan zij/haar recht op een prijs
worden afgenomen.
2.4 Wanneer er sprake is van deelname
door middel van een nep profiel kan de
persoon achter dit profiel op elk ogenblik
verdere deelname aan de wedstrijd worden
ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs
worden afgenomen.
2.5 Profielen die voortdurend meedoen aan
Facebook-wedstrijden van verschillende
bedrijven kunnen worden uitgesloten van
deelname. Green Planet ziet er op toe dat
alleen echte ‘fans’ kans maken op een
prijs.
2.6 Bij deelname aan een Facebook
winactie,
waarbij
meedere
prijzen
te winnen zijn, heeft elke winnende
deelnemer recht op maximaal een prijs.
Zo worden de prijzen eerlijk verdeeld
onder onze fans.

3. Wedstrijdverloop
3.1 Het toekennen van de prijzen aan
deelnemende personen zal gebeuren
na afloop van de actieperiode door een
gemachtigde van Green Planet.
3.2 Deelnemingen die worden ingediend
na de actieperiode kunnen onder geen
beding aanspraak maken op een prijs.
4. Prijzen
4.1 Elke winnaar van een dergelijke
prijsactie wordt op de Facebookpagina van
Green Planet, Facebook Messenger of via
e-mail bekend gemaakt.
4.2 De winnaar dient vervolgens een
privebericht te sturen naar Green Planet,
met daarin hun NAW-gegevens. Green
Planet zal er dan voor zorgen dat de prijs
naar de desbetreffende winnaar wordt
verstuurd.
4.3 Green Planet kan op elk ogenblik om
productionele of inhoudelijke redenen,
of omwille van veiligheidsoverwegingen
of andere redenen van overmacht, een
wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.
4.4 De prijzen zijn onder geen beding in
geld uitkeerbaar of omruilbaar voor een
andere prijs en geven geen recht op een
waardebon of korting.
4.5 Indien de prijs het toegangsrecht
inhoudt om deel te nemen aan een
bepaalde activiteit (zoals een evenement)
dan behelst de prijs ook enkel en alleen
dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld.
Het is de organisator van die activiteit die
alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig
zijn op een bepaald uur of een bepaalde
plaats, het toegangsrecht beperken in de
tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)
4.6 Indien de prijs een geschenkbon
betreft, dan kan de geldigheid daarvan
beperkt zijn in de tijd.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd
verklaart de deelnemer zich akkoord met
de volledige inhoud van dit reglement en
de wijze van kennisgeving.

Uitslagen en beslissingen kunnen niet
worden aangevochten om welke reden dan
ook.
5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze
wedstrijd plaatsvindt, kunnen per e-mail
verstuurd worden aan info@greenplanet.
nl, met duidelijke vermelding van de titel
van de desbetreffende wedstrijd.
5.3 De organisator kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen, kosten en rechtstreekse
of onrechtstreekse schade, van welke
aard ook, die een gevolg zouden zijn van
de deelname aan de wedstrijd en de
toekenning van de prijzen.
5.4 Green Planet is niet verantwoordelijk
voor wijzigingen aan of annulatie van deze
wedstrijd ten gevolge van overmacht,
fraude, onwettigheid van de actie of
diefstal.
5.5 Green Planet is niet verantwoordelijk
voor het niet kunnen bezorgen van een
prijs wanneer de deelnemer onvoldoende,
onvolledige of foute contactgegevens
doorgeeft die niet overeenkomen met zijn/
haar Facebook profiel.
5.6 Indien Green Planet genoodzaakt is
een wedstrijd uit te stellen, in te korten
of in te trekken, het wedstrijdreglement
te wijzigen of de wedstrijdformule aan
te passen, kan Green Planet hiervoor op
geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld.
6. Persoonlijke gegevens
6.1 De persoonlijke gegevens van de
deelnemers kunnen in de bestanden
van Green Planet opgeslagen worden
en gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. De persoonlijke gegevens zijn
verplicht mee te delen voor de logistieke
afhandeling van de wedstrijd.
7. Mede-organisatoren
7.1 Indien een wedstrijd samen met een
of meerdere partijen wordt georganiseerd,
dienen de bepalingen van dit reglement
waarin sprake is van Green Planet te
worden gelezen als verwijzend naar zowel
Green Planet als de mede-organisator(en).

